Nieuw Oost
Integrale Ruimtelijke Visie
voor het oostelijk deel van Noordwijk
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Voorwoord
Geachte lezer(es),
De ontwikkeling van een ruimtelijke visie voor Nieuw Oost is niet zonder slag of stoot gegaan. Over
het gebied wordt al sinds 1990 nagedacht. Met het vaststellen van de Integrale Ruimtelijke Visie
Nieuw Oost op 2 september 2009 is de discussie afgerond. De keuzen zijn gemaakt.
De gemeenteraad bekrachtigde de koers die is uitgestippeld voor de uitbreiding van de gemeente. Voorop staan daarbij de inzet op kwalitatieve groei en het ontwikkelen van sturingsmogelijkheden om die kwaliteit te kunnen realiseren.
Aan dat laatste heeft het gemeentebestuur hard gewerkt. De Integrale Ruimtelijke Visie Nieuw Oost
is een specifieke uitwerking van de voor héél Noordwijk geldende Ruimtelijke Structuurvisie
Noordwijk 2030. Voor nog eens drie gebieden is een dergelijke gebiedsuitwerking opgesteld: De
Kern Gezond voor de kern van Noordwijk Binnen (2006), de Structuurvisie Middengebied (2005) en
Noordwijk Zeewaardig (2009).
Andere belangrijke stukken, waarmee de Integrale Ruimtelijke Visie Nieuw Oost is verweven, zijn
de beleidsnota Wonen op maat Woonvisie Noordwijk 2006 - 2015 (2006), de Regionale Structuurvisie
Holland Rijnland (2009) en de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (2009).
Is de Integrale Ruimtelijke Visie Nieuw Oost een uitwerking van de voor héél Noordwijk geldende
Ruimtelijke Structuurvisie Noordwijk 2030, op zijn beurt is deze structuurvisie een uitwerking van
de Toekomstvisie Noordwijk 2025 die in 2004, na uitgebreide raadpleging van de bevolking, door
de gemeenteraad is vastgesteld. Noordwijk kiest hierin voor kwalitatieve groei. De gemeente wil
aantrekkelijk zijn voor bewoners en bezoekers. Een plaats die zich qua uitstraling en beleving van
andere plaatsen aan de Noordzeekust onderscheidt. Het merk Noordwijk is daarbij opgebouwd rond
waarden als ‘ingetogen’, ‘stijlvol’ en ‘charmant’.
Bij het uitwerken van deze gedachte in een structuurvisie is ook gebruik gemaakt van de Woonvisie
Wonen op maat en het Natuurbeleidsplan Natuurlijk Noordwijk, die beide in 2006 door de gemeente-
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raad zijn vastgesteld. In de woonvisie is specifiek beleid ontwikkeld voor de woningbouwopgave.
Het gaat hierbij om de vraag hoeveel en welk type woningen er nodig zijn in Noordwijk en hoe deze
het beste gerealiseerd kunnen worden. In het Natuurbeleidsplan Natuurlijk Noordwijk wordt aandacht gegeven aan de ontwikkeling van het landschap en de natuur als belangrijke bouwsteen voor
het toerisme en de woon- en leefomgeving.
Noordwijk kan in Nieuw Oost fors groeien. Dat kan op drie ontwikkellocaties aan de oostelijke kant
van de gemeente. In Boechorst gaat het om bijna 800 nieuwe woningen, in Offem-Zuid tussen de
500 en 660 en in Bronsgeest zo’n 600.
Het te realiseren woningenaanbod zal gevarieerd zijn: 30% sociale huurwoningen en 10% sociale
koopwoningen. 20% middendure vrije-sectorkoopwoningen, 25% dure vrije-sectorkoopwoningen,
en 15% in het topsegment. Er is daarbij speciale aandacht voor jongerenhuisvesting en starters op
de woningmarkt.
Dit zijn percentages waarmee Noordwijk zal voldoen aan de leidraad van de eigen woonvisie en
aan de woningbouweisen die de provincie heeft gesteld.
In deze Integrale Ruimtelijke Visie Nieuw Oost is aangegeven hoe dit gerealiseerd kan worden, met
respect voor de in dit gebied kenmerkende landgoederenzone, passend bij het unieke karakter van
de Duin- en Bollenstreek.
Nieuw Oost is een nieuw stuk Noordwijk, dat mooi ingepast wordt in het typische landschap: de
oude strandwal met de landgoederen. Het nieuwe Noordwijk zal niet schuil gaan achter geluidschermen, maar bezoekers en inwoners verwelkomen met een open blik. Verzorgd. Lommerrijk. Fraai.
Met recht ervaren zij een badplaats in het groen.

Ton van Rijnberk
Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling
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1. De opgave
Aanleiding en beoogd resultaat
Noordwijk heeft zoals menige gemeente een woningbouwopgave. Deze opgave komt voort uit zowel
regionale afspraken als uit de eigen woonvisie.
Omdat deze woningen niet allemaal binnen bestaand bebouwd gebied kunnen worden opgenomen, is besloten uit te breiden in het gebied ten oosten van Noordwijk Binnen, Nieuw Oost.
Vooruitlopend op een ruimtelijke structuurvisie voor heel Noordwijk is in 2002 gestart met de ontwikkeling van Boechorst. Hier komen in totaal circa 780 woningen.
Uitgangspunt is het bouwen van nog eens ruim 1.000 woningen in Nieuw Oost. Daarnaast moet
er ruimte worden gevonden voor onder andere sport.
Om de verdere ontwikkelingen in Nieuw Oost samenhangend te laten verlopen heeft de gemeente besloten parallel aan de Ruimtelijke Structuurvisie Noordwijk 2030 de Integrale Ruimtelijke
Visie Nieuw Oost op te stellen.
Doel van deze integrale ruimtelijke visie is vast te stellen waar verdere uitbreidingen in Nieuw Oost
zouden kunnen plaatsvinden en hoe ze een onderlinge samenhang kunnen krijgen. Belangrijk is de
gedachte dat Nieuw Oost vanaf de belangrijkste toegangswegen en vanaf de N206 het nieuwe gezicht
van Noordwijk zal vormen en als zodanig straks het eerste beeld van Noordwijk is.

Werkwijze en leeswijzer
In de zoektocht naar hoe in Nieuw Oost het beste kan worden uitgebreid, is eerst onderzocht wat
de waarden zijn van Noordwijk en het huidige landschap. Dit komt uitgebreid aan bod in de hoofdstukken context en programma.
Presentatie en identiteit van Noordwijk en het belang van een uitstekende landschappelijke en infrastructurele inpassing vormen de rode draad.
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Luchtfoto situatie Nieuw Oost 2007

Deze waarden vormden de uitgangspunten voor het onderzoek naar de mogelijkheden in Nieuw Oost.
In diverse overleggen en ateliers is zo breed mogelijke input gezocht zowel van binnen als van buiten de gemeente. Dat heeft geleid tot drie uiteenlopende modellen; zie de bijlage totstandkoming.
Uit deze modellen is een integrale visie gedestilleerd voor heel Nieuw Oost. Dit wordt uitgebreid beschre-
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ven in de hoofdstukken plan, beeldkwaliteit en uitwerking. De introductie van een nieuw landschappelijk kader is hierin cruciaal. Dit kader is de grote continuïteit in Nieuw Oost. Er is voor gekozen een
samenhangende dorpsrand deels zichtbaar te laten worden tussen het open landschap en de bosranden. Deze oplossing straalt samenhang en rust uit zonder de aandacht te willen trekken.
Noordwijk is een badplaats in het landschap!

Nieuw Oost ten opzichte van Noordwijk

Nieuw Oost
Nieuw Oost ligt, de naam zegt het al, aan de oostzijde van Noordwijk tussen Noordwijk Binnen en de
N206. Nieuw Oost ligt op de rand van een strandwal aan de oostzijde geflankeerd door de strandvlakte, aan de zuidzijde door kleigronden. De strandwal verklaart de aanwezigheid van de diverse landgoederen: hier was het vroeger veilig om te wonen en de zandgrond was geschikt om te bouwen. Vanaf
1880 werd ontdekt dat de grond bovendien zeer geschikt was voor de bollenteelt.
Nieuw Oost wordt begrensd door de Herenweg, die overgaat in de Nieuwe Offemweg en Gooweg
en van oudsher de diverse landgoederen en dorpen ontsluit, en de provinciale weg, de N206.
Nieuw Oost biedt in de huidige situatie een zeer gedifferentieerde aanblik, variërend van bollenvelden, bosranden, boskamers en randen van landgoederen tot volkstuinen, paardenweitjes, kassen
en een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Daarnaast neemt de nieuwbouwwijk Boechorst, sinds 2002
in ontwikkeling, een dominante positie in.
Nieuw Oost herbergt dus een veelheid aan functies. Grote constante in dit geheel is op het eerste
gezicht alleen de provinciale weg en het landschap: landgoed Offem en de bollenvelden met als decor

Deelgebieden Nieuw Oost

de bosranden.
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ca. 1970

2008

Plankaart uit gebiedsuitwerking Haarlemmermeer Bollenstreekplan

Verstedelijking in en om Noordwijk

2020

Noordwijk
Noordwijk ligt in de Bollenstreek, een gebied met landgoederen, bollenvelden en graslanden.
Omdat de Haarlemmermeer-Bollenstreek in de Nota Ruimte is aangewezen als bundelingsgebied voor
verstedelijking hebben in opdracht van VROM de provincies van Noord- en Zuid-Holland gezamenlijk de gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek opgesteld.
Conclusie van deze uitwerking is dat er in de Haarlemmermeer-Bollenstreek binnen de rode contouren in totaal 2.300 woningen kunnen worden gebouwd. Met de nodige inspanningen van alle partijen en door ook te onderzoeken waar buiten de rode contouren kan worden gebouwd, kan dit oplopen tot in totaal 13.300 woningen, waarvan 3.300 in de bollenstreek.
In het kader hiervan zijn 600 woningen buiten de rode contour opgenomen in Bronsgeest.
Hiernaast is in overeenstemming met de gebiedsuitwerking, de verstedelijking in de regio in beeld
gebracht tot 2020.
Uitgangspunt in de Ruimtelijke Structuurvisie Noordwijk 2030 is het onbebouwd laten en open houden van het landschap tussen de verschillende stedelijke kernen in de regio zodat de diversiteit aan
landschappelijke karakteristieken, landgoederen, bollengronden en weidegebied zo goed mogelijk tot
zijn recht komt.
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Noordwijk, situatie in 1888

Noordwijk, situatie in 1965

Noordwijk, situatie in 2004

2. De context
Geschiedenis
Noordwijk Binnen is ontstaan door een verdichting langs de centraal gelegen oude route over de
strandwal vanaf circa 930 na Christus. Vanaf 1429 was het dorp officieel een bedevaartsoord.
De oude route Herenweg - Voorstraat - Gooweg loopt over de rug van de strandwal. Deze route is
onderdeel van een lint van landgoederen, dat loopt van de kop van Noord-Holland via Haarlem,
Vogelenzang en Wassenaar naar Den Haag.
In een later stadium is de Nieuwe Offemweg aangelegd om de Voorstraat te ontzien.
Het bosachtige gebied is niet overal massief maar biedt geregeld doorkijken op het omringende
landschap. Dit is karakteristiek voor het strandwallenlandschap.
In de duinen is een vissersdorp ontstaan.
In 1866 begint de geschiedenis van de badplaats Noordwijk aan Zee en volgen verschillende uitbreidingen in de duinen ter weerszijden van het vissersdorp.
Pas na de Tweede Wereldoorlog groeit Noordwijk Binnen sterk. Voorbeelden zijn Boerenburg en
Vinkeveld.
Nieuw Oost

Met woningbouw in Nieuw Oost verwacht Noordwijk tot 2030 in haar woningbehoefte te kunnen
voorzien.

Nieuw Oost ten opzichte van Noordwijk
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Nieuw Oost gezien vanuit het noorden

Doorsnede over de strandwallen, hoogte overdreven, Nederland zonder dijken en duinen, hoogteverloop Bronsgeest

Strandwallen
De strandwallen verklaren het ontstaan van Noordwijk Binnen op deze plek: de wallen boden een
relatief veilige en droge plaats om te wonen vanwege hun verhoogde ligging. De zandgrond was
een stevige basis voor het bouwen van woningen en begroeid met bossen, beuk, eik en iep. Deze
bossen boden ooit een goede schuilplaats tegen de Romeinen, maar werden vanaf 700 meer en
meer gekapt vanwege de groeiende houtconsumptie en de behoefte aan landbouwgrond.
Tussen de strandwallen liggen de lager gelegen strandvlakten. Grond is hier van oorsprong veen.
Wilg, els en iep domineren de begroeiing.
Vanaf 1400 werden deze gronden ontgonnen en omgevormd tot weilanden. Door begrazing en ontbossing en een destijds relatief droog klimaat heersten grote zandverstuivingen waardoor de
strandvlakten verzandden.
Door verzanding en ander gebruik was een andere manier van afwatering nodig. Diverse weteringen
en zogenoemde duinrellen zijn aangelegd voor de afwatering vanaf de duinen en strandwallen.
Strandwallen geprojecteerd op historische kaart
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Landgoed Offem, Boskamer aan de Gooweg, entree woning in boskavel aan

Landgoederen

de Gooweg, bosrand in Bronsgeest

De strandwallen boden ook een uitstekende plaats voor de vestiging van landgoederen, buitenhuizen en heerlijkheden. Deze landgoederen liggen ter weerszijden van de zogenaamde ‘herenwegen’,
die midden over de strandwallen liepen en de dorpen met elkaar verbonden.
Belangrijkste landgoed in Nieuw Oost is Offem. Daarnaast worden, soms indirect vanaf de Gooweg,
grotere woonhuizen in het groen ontsloten. Deze zijn mede beeldbepalend voor de sfeer langs deze
route.
De ligging van de landgoederen op de rand van de strandwal is zichtbaar in het landschap: van dicht
bos naar open landschap. Door de wisselende diepte van de bosranden zijn vanaf de strandvlakte zogenaamde boskamers en bostongen zichtbaar.
De landhuizen op de rand van de strandwal liggen soms prachtig in deze boskamers geborgen met
een formele voorkant aan een herenweg en een formele ‘achterkant’ aan het landschap.

De donkergroene zone is de landgoederenzone op de strandwal

14

Bollenteelt, Achterweg-Oost, bollenschuur (Lisse), tulpen

Bodem en bollen
De kalkrijke zandgronden in combinatie met het milde zeeklimaat vormen de ideale plek voor de
bollenteelt, die eind 19e eeuw zijn intrede doet. Door menging met zand zijn deels ook de van oorsprong ongeschikte gronden in de loop van de tijd geschikt gemaakt voor de bollenteelt.
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Karakteristiek zijn de oorspronkelijke bollenschuren: gebouwen met veel ramen en deuren voor een
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In de laatste decennia is schaalvergroting in de bollensector onvermijdelijk. Percelen moeten
groot zijn om rendabel te kunnen worden geëxploiteerd.
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Tussen de strandwallen liggen de oorspronkelijke veengronden in de strandvlakte. Hier werden ter
afwatering drainagesloten gegraven. Deze gronden werden oorspronkelijk als weidegronden
gebruikt. Dit is in het landschap te zien aan de zichtbare strokenverkaveling.
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goede ventilatie en droging van de bollen en voor de opslag.
Moderne bollenschuren zijn juist helemaal gesloten en hebben een kunstmatige klimaatbeheersing.

Ten zuiden van de strandwallen is in de grond de invloed van de Oude Rijn merkbaar. Grond is hier
overwegend kleiig. Ook hier is sprake van een strokenverkaveling en lintbebouwing langs de
Herenweg en de Achterweg.
De landschappen van Noordwijk
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Nachtegaalslaan, landgoed Offem, Gooweg,

Infrastructuur

Beeklaan richting N206, N206

Ook de Noordwijkse infrastructurele lijnen zijn rechtstreeks te verklaren uit de aanwezigheid van
de strandwallen.
Lange doorgaande lijnen met een min of meer continu karakter volgen de strandwallen evenwijdig aan de kust:

•

De Herenweg - Nieuwe Offemweg - Gooweg ligt midden op de strandwal met de aan weerszijden gelegen landgoederen. De N206 ligt juist midden in de strandvlakte, het open weideen strokenverkavelingslandschap.

•

Daar tussenin ligt aan de voet van de strandwal de route Bronsgeesterweg - Lageweg Nachtegaalslaan - Achterweg. Deze route biedt een wisselend beeld van beide werelden en
is aantrekkelijk voor langzaam verkeer.

•

Dwars op de kust lopen de verbindende wegen afwisselend over de strandwallen en -vlak-

•

Van oudsher waren de Hogeweg en de Schiestraat de belangrijkste verbindingen met de

tes. Langs deze lijnen zijn daardoor de verschillen in landschap en groen zichtbaar.
strandvlakte. Tegenwoordig zijn dat de Beeklaan en de Van Berckelweg.
Hoofd langzaam verkeersstructuur, huidige situatie
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Achterweg gebied
Het Achterweg gebied valt uiteen in twee gebieden ter weerszijden van de Achterweg, Achterweg-oost
en Achterweg-west. Het landschap is kenmerkend voor een lint-verkavelingsstructuur. Wilgen, greppels, slootjes, kassen, gras- en akkerland. Een bijzonder element zijn de heggen langs de Achterweg.
Achterweg-west kenmerkt zich door lintbebouwing aan de Herenweg en de Achterweg met daartussen gelegen weilanden, akkers, kassen en volkstuinen.
Achterweg-oost heeft een soortgelijke, maar meer open sfeer. Hier domineren een rioolwaterzuiveringsinstallatie, een milieudepot/composteerinrichting en een voormalige vuilstort.
De voormalige vuilstort is in de loop van de tijd weelderig begroeid geraakt en vormt inmiddels
Luchtfoto Achterweggebied

een waardevolle ‘stepping stone’ in de ecologische hoofdstructuur.
De Achterweg is voor auto’s toegankelijk maar wordt vrijwel alleen door bestemmingsverkeer
gebruikt. De Achterweg is ook een populaire fietsroute. Het afsluiten voor autoverkeer van de tunnel onder de Beeklaan kan het verkeersklimaat voor fietsers verbeteren.

Boerenerf aan de Menakkerweg, hagen langs de Achterweg,
rioolwaterzuivering aan de Achterweg,
groentetuinen Achterweg-west, villa aan de Herenweg
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Offem-Zuid bij binnenkomst vanaf de N206, Offem-Zuid vanaf de Beeklaan,
Hogeweg en Woensdagse Watering,
paarden aan de Achterweg, volkstuinen Offem-Zuid

Offem-Zuid
Offem-Zuid wordt begrensd door de Hogeweg langs het landgoed Offem, door de Beeklaan, de N206
en de Herenweg. Offem-Zuid is een overgangsgebied tussen het einde van een uitloper van de
strandwal en het begin van het kleigebied.
Aan de zijde van de Herenweg ligt zeer diverse, aaneengesloten lintbebouwing, deels voor wonen,
deels voor kleinschalige bedrijvigheid. Deze structuur loopt om de hoek door langs de Hogeweg.
Hier zijn vrij recent nog enkele vrijstaande en geschakelde woningen aan toegevoegd.
Offem-Zuid wordt in tweeën gedeeld door de Achterweg. Beide delen worden voor verschillende doeleinden gebruikt. Er liggen bollenvelden, groentetuintjes, paardenweitjes, opslagterreintjes en weilanden.
Het hoogteverloop neemt, evenals in Bronsgeest, toe richting de Herenweg, zij het in iets mindere mate. Het laagste punt bevindt zich aan de N206. Aan het eind van de Hogeweg liggen enkele
woonboten in de Woensdagse Watering.
Het gebied langs de N206, inclusief het stuk bos en de daar gelegen volkstuinen, is onderdeel van
de ecologische hoofdstructuur en zal in de plannen voor Nieuw Oost verder worden ingevuld en
versterkt. Dit is vastgelegd in het bestemmingsplan Offem-Zuid van april 2001.
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Luchtfoto Offem-Zuid

Landgoed Offem
Het landgoed Offem was van oorsprong een heerlijkheid en in bezit van een Delfts geslacht. In 1650
kwam het in handen van de Heren van Noordwijk. Tegenwoordig is het in het bezit van de familie
Van Limburg Stirum.
Het landgoed is tegenwoordig vooral een uitgestrekt parkbos maar bevat nog enkele rechte lanen
en zichtassen en een grote vijverpartij als restant van de formele oorspronkelijke tuinaanleg. Op
het landgoed staan twee woonhuizen.
Landgoed Offem bestaat in hoofdlijnen uit twee landschappelijk elkaar versterkende delen: een masLuchtfoto landgoed Offem

sief bosrijk gebied tussen de Nieuwe Offemweg en de Nachtegaalslaan en een meer open gebied
met houtwallen en boskamers tussen de Nachtegaalslaan en de N206.
Beide delen worden omgeven door watergangen die deels deel uitmaken van de hoofdwaterstructuur van Noordwijk: de Schie en de Woensdagse Watering.
De Nachtegaalslaan wordt beschouwd als ‘het mooiste laantje van Noordwijk’ door het contrast tussen meer open en gesloten landschap en de slechts schaars aanwezige, fraai ingepaste, bebouwing.

Landgoed Offem vanaf de N206, Bruggetje Hogeweg - Nachtegaalslaan,
landgoed Offem aan de Schie vanaf de N206, Nachtegaalslaan
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Boechorst - Lageweg
Sinds 2002 is de bouw van Boechorst in uitvoering volgens een stedenbouwkundig plan van bureau
Kuiper Compagnons. Dit plan is geïnspireerd op het veelkleurig bollenlandschap, vertaald in een
palet aan diverse grotere ruimtelijke wooneenheden met elk een eigen karakteristiek binnen een
heldere, orthogonale waterstructuur. De bebouwing staat dicht op de Van Berckelweg en wordt daarom begrensd door afschermende appartementenbebouwing met geluiddichte, of ‘dove’ gevels.
De plandelen Voorhof, de Hagen en een brede school moeten nog worden gerealiseerd. De Lageweg zal hiervoor enigszins worden verlegd. Voor Boechorst is toegezegd dat er nog een groot speelterrein op het Lagewegterrein zal komen voor de Boechorstse jeugd.
Het Lagewegterrein ligt tussen Boechorst en de N206 en wordt nu vrijwel volledig in bezit geno-

Luchtfoto Boechorst - Lagewegterrein

men door de voetbalvereniging SJC. Het gebied kenmerkt zich door een typische sportaccommodatie met hoge hekken, ballenvangers, lichtmasten en deels gedateerde bebouwing die domineren vanaf de provinciale weg en de Van Berckelweg.
Tussen Boechorst en de Gooweg liggen vijftien villa’s op zeer grote kavels in overvloedig groen.
Het groen in de tuinen en het openbare groen is gecombineerd met een ecologische verbindingszone ten oosten van het Everwijnpark, lopend van landgoed Offem naar landgoed Leeuwenhorst.
Tevens bevindt zich wat gemengde bebouwing aan de Schiestraat, één van de oorspronkelijke routes naar Voorhout/Leiden.
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Voetbalvereniging S.J.C., Boechorst, Nieuwe Vaart, voetbalvereniging S.J.C.

De Nieuwe vaart, verhoogd gelegen Bronsgeesterweg, bosrand Bronsgeest,
Gooweg, Bosrand Bronsgeest

Bronsgeest
Bronsgeest bestaat voor het grootste deel uit eersteklas bollengrond tegen een decor van naar voren
springende en terugwijkende bosranden, de zogenaamde ‘boskamers’ aan de Gooweg. Deze bosranden vormen de grens van diverse ruime woonkavels maar ook van een tenniscomplex/ijsbaan.
Bronsgeest ligt op de rand van de strandwal. De hoogte van het maaiveld neemt geleidelijk af van
ruim 1,5 meter +NAP op de strandwal tot -0,2 meter +NAP meter aan de rand van de provinciale
weg. De hoogteverschillen worden vooral zichtbaar in de bosranden en aan de rand van de
Bronsgeesterweg, een oude ontsluitingsroute in het gebied.
Op de hoek van de Gooweg en de Van Berckelweg ligt een groot parkeerterrein voor de werknemers van de kantoren aan de overzijde van de Gooweg.
Midden door Bronsgeest loopt een belangrijke afwateringssloot, de Nieuwe Vaart, die afwatert op
de Schie. De gemeente en het Hoogheemraadschap van Rijnland willen een waterverbinding realiseren die de singel langs de Northgodreef koppelt aan deze Nieuwe Vaart. Hierdoor moet de
waterhuishouding van Noordwijk verbeteren.
Luchtfoto Bronsgeest
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TE ONTWIKKELEN GEBIED IN OPPERVLAKTES
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78,1
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3. Het programma
Kwantitatief
Uitgangspunt van de gemeente is dat er op termijn ruim 1.800 woningen in Nieuw Oost worden
gebouwd. Hiervan zijn in Boechorst in totaal circa 780 woningen in ontwikkeling of al klaar.
In Bronsgeest moeten in ieder geval 600 woningen verrijzen conform de gebiedsontwikkeling
Haarlemmermeer-Bollenstreek. Vanwege de landschappelijke inpassing zijn meer woningen hier
niet overwogen. In Offem-Zuid wordt gedacht aan ongeveer 400 à 500 woningen. Ten aanzien van
het aantal woningen in Offem-Zuid zal een onderzoek worden ingesteld naar het optimaal aantal
woningen in een bandbreedte van 500 - 660 woningen.
In de toekomst moeten in Nieuw Oost ook sportverenigingen en een nieuwe sporthal komen. Voor
Boechorst is een gymnastiekvoorziening voor de brede school noodzakelijk. Vanwege de revitalisering van het Middengebied tussen Noordwijk aan Zee en Noordwijk Binnen zullen verschillende functies, zoals volkstuintjes, een nieuwe plek moeten vinden in Nieuw Oost.
Tot slot moet rekening worden gehouden met een ecologische verbindingszone, een aansluiting
van twee kanten van de N206 op de Beeklaan, een busbaan/fietsroute naar Voorhout en een nieuwe waterverbinding tussen de sloot langs de Northgodreef en de Nieuwe Vaart.
Hiernaast is te zien dat er voor deze programmaonderdelen in Nieuw Oost bruto 78,1 ha beschikbaar is, rekening houdend met bestaand te handhaven gebied.
Voor Offem-Zuid en Bronsgeest is aangegeven welk deel binnen geluidbelaste zones ligt. Hier gelden beperkingen of een onderzoeksplicht voor woningbouw. De precieze geluidcontour moet nog
worden bepaald.
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Woonvisie
Leidraad voor de woonvisie gemeente Noordwijk 2006-2015: Wonen op maat is de toekomstvisie:

NIEUW OOST concept woonprogramma en segmentverdeling

De kracht van Noordwijk is dat ze plaats biedt aan inwoners én gasten, jongeren én ouderen, hoge

Segment
%

totaal

egw’s

%
kavel
mgw’s stapel egw’s

kavel
mgw’s

Sociale huur

30%

320

120

200

63%

110

50

Sociale koop

10%

105

75

30

29%

115

50

Middel koop

20%

210

150

60

29%

160

60

Dure koop

25%

260

185

75

29%

290

70

Topsegment

15%

155

105

50

32%

500

100

Totaal

100% 1.050

635

415

40%

én lage inkomens en autochtonen én allochtonen.
Noordwijk heeft voor alle doelgroepen te weinig aanbod. Behoefte is er vooral aan middeldure en
dure koopwoningen, seniorenappartementen en goedkope en middeldure woningen voor starters.
Omdat Noordwijk momenteel slechts 20 procent sociale woningbouw heeft en hierin een inhaalslag wil maken, wordt voor Nieuw Oost gestreefd naar 40 procent sociale woningbouw.
Alle nieuwbouwwoningen moeten als levensloopbestendige woningen met minimaal 3-sterren worden gebouwd. Daarnaast moet 15 procent met 4-sterren en 5 procent met 5-sterren geclusterd worden gebouwd. Ook wordt ingezet op woonzorgcombinaties en zal bij de uitwerking van de visie gekeken worden naar het mogelijk inpassen van kleine wooneenheden (60 m2) voor starters.
Noordwijk staat ook voor grote revitaliseringsopgaven in Noordwijk aan Zee, het Middengebied
en de kern van Noordwijk Binnen. Hiervoor zijn inkomsten uit het bouwen van nieuwe woningen
in de uitleggebieden hard nodig.
Omdat naburige gemeenten eveneens uitbreiden, is het van belang dat Nieuw Oost zich positief
onderscheidt. In overeenstemming met de toekomstvisie wordt de nadruk gelegd op het zoeken
naar een eigen identiteit en kwaliteit.
NOORDWIJK nieuwbouwproductie, woonvisie (CBS)
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NOORDWIJK schema verhuisbewegingen, woonvisie

Toekomstvisie
De Toekomstvisie Noordwijk 2025 van augustus 2004 beschrijft de visie van Noordwijk op de
middellange termijn. Noordwijk wil een aantrekkelijke verblijfplaats zijn voor zowel bewoners als
bezoekers, die zich qua uitstraling en beleving onderscheidt van andere plaatsen aan de
Noordzeekust: ingetogen, stijlvol en charmant.
‘Noordwijk kiest voor kwalitatieve groei’, is het motto. Ontwikkeling is een middel voor de versterking van bestaande kwaliteiten.
Om de verschillende identiteiten en kwaliteiten en de juiste sfeer te vatten worden in de toekomstvisie drie kernbegrippen gebruikt:

•
•
•

diversiteit
geborgenheid
authenticiteit
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Structuurvisie

Gemeentegrens

Concentratie voorzieningen
Verblijfsrecreatie

Ecologische verbinding
Kwaliteitsverbetering Langevelderslag
Doorgaande weg

50 km/u weg

30 km/u weg

Fietsroute

Hoogwaardig Openbaar Vervoer
(HOV)

Sport nieuw

Wonen toekomst

Nieuw wonen uitbreidingen

Bedrijfsterrein

Bijzondere opgave Noordwijk aan Zee
Zichtlijn
Oude dorpskernen
Waterlopen met rietoevers
Groen wonen
Jachthaven
Open buitengebied
Entree
Bos
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Structuurvisie
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lijke visie op de bebouwde en onbebouwde omgeving van Noordwijk.
De ruimtelijke structuurvisie zet de hoofdlijnen voor de ruimtelijke ontwikkelingen uit, op verschillende schaalniveaus, en definieert een ruimtelijke hoofdstructuur met kaders waaraan toekomsti-
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Een van de belangrijkste uitgangspunten in de Ruimtelijke Structuurvisie Noordwijk 2030 is het ver-
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sterken van het contrast tussen bebouwd gebied en open landschap.
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Het doel van de Ruimtelijke Structuurvisie Noordwijk 2030 is het geven van een integrale ruimte-

Daarvoor zijn 5 landschappelijke zones binnen het gemeentelijk grondgebied gedefinieerd:

Landschappelijke zones

1.
2.
3.
4.
5.

het strand met de duinen
binnenduinrand
strandwal met landgoederen
strandvlakte
de klei

De ruimtelijke structuurvisie legt duidelijk vast waar het landschap open en onbebouwd moet blijven. Belangrijk voor Nieuw Oost is de overgangszone naar de N206. Deze zone voorkomt dat de
N206 de bebouwingsgrens van Noordwijk wordt en de open zone tussen Noordwijk en Voorhout
dichtslibt.
De Ruimtelijke Structuurvisie Noordwijk 2030 is op 2 september 2009 vastgesteld.

Open zones
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Ecologische verbindingen door Nieuw Oost

Nachtegaalslaan, natuureducatie, ‘Bloemenbadplaats’ motto Noordwijk

Natuurbeleidsplan
Het natuurbeleidsplan Natuurlijk Noordwijk (vastgesteld in september 2009) richt zich op het behouden en versterken van de natuur in Noordwijk. Daarbij gaat het niet alleen om de natuurbeleving in
het buitengebied, de duinen, de landgoederen of de bollenvelden, maar ook om het groen in de directe woonomgeving. Natuurgebieden en groen in Noordwijk zijn heel divers.
Een belangrijke Noord - Zuid ecologische verbindingszone in Nieuw Oost is de verbinding tussen
de Coepelduynen, Offem en Leeuwenhorst. Deze ecologische verbinding maakt deel uit van de route
Coepelduynen - Offem - Leeuwenhorst, een van de drie door de provincie Zuid-Holland vastgestelde van belang zijnde ecologische verbindingszones in de gemeente Noordwijk. Het landgoed
Offem speelt hierin een belangrijke rol. In Boechorst is de ecologische verbindingszone al gerealiseerd; deze zone loopt vanaf de Schie ten westen van de bebouwing van Boechorst richting de Van
Berckelweg. Om een aaneengesloten route te krijgen zal de ecologische verbindingszone in
Bronsgeest hier op aan moeten sluiten. Verschillende verbindingen in Offem-Zuid en Bronsgeest
moeten nog worden versterkt. Aanleg van zogenaamde ‘steppingstones’ langs de N206 kunnen de
verbinding op termijn verder verbeteren.
De binnenwateren worden relatief weinig voor pleziervaart gebruikt. De nadruk voor natuurbeleving in Noordwijk ligt op fietsen en wandelen. In de Woensdagse Watering liggen binnen de ecologische verbindingszone enkele woonboten. Hier zullen geen nieuwe ligplaatsen aan worden
toegevoegd. Daarnaast is natuureducatie een belangrijk speerpunt. Uitgangspunt is dat er in
Noordwijk per huishouden minimaal 75 m2 groen en water beschikbaar komt.
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DE TRIPLE-P BENADERING

Duurzaamheid
Een duurzame wijk gaat uit van het bestaande landschap, investeert in de plek en richt zich op de
lange termijn. Een duurzame wijk biedt flexibiliteit en de mogelijkheid om in de toekomst nieuwe,
nu nog onbekende functies op te nemen die de leefbaarheid in een buurt bevorderen. Een zekere
mate van functiemenging en waar mogelijk economische verbanden binnen een buurt versterken
de sociale samenhang.
Een duurzame wijk is een wijk waar bewoners zich thuis voelen. Dit vereist een prettige sfeer en
een identiteit waar mensen zich mee kunnen verenigen. Een wijk waarvoor mensen zich willen inzetten en graag willen blijven wonen. Een aanzienlijk deel van de woningen in een duurzame wijk is
rolstoeltoegankelijk en levensloopbestendig.
Een duurzame wijk heeft ook aan het bestaande dorp iets te bieden: prettige langzaam-verkeersroutes naar de regio en wijkoverstijgende voorzieningen. Een duurzame wijk is dus ook een duurzame aanvulling voor het bestaande dorp.
Nieuw Oost zal als eerste project in Noordwijk volgens de principes van duurzame stedenbouw worden uitgevoerd. De gemeente Noordwijk gebruikt een regionaal beleidskader dat de gemeente in
februari 2009 heeft vastgesteld. De belangrijkste, hierin omschreven instrumenten zijn de zogenaamde triple-P benadering en de ‘ambitietabel Duurzame Stedenbouw’. Op grond hiervan kunnen basisambities en waar mogelijk, extra ambities worden gekozen. Bij de verdere uitwerking worden deze
ambities vastgelegd.
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FASERINGSPLAN DUURZAAM BOUWEN

De bollen, het strand, historische kern Noordwijk Binnen,
Oranje-elftal, woning Gooweg in de landgoederenzone,

‘Branding’

congreshotel Huis ter Duin

De slagzin voor Noordwijk luidt ‘de bloemenbadplaats’. Een unieke identiteit in Europa die zeer
treffend de combinatie van de badplaats en het unieke landschap verwoordt.
Maar Noordwijk heeft vele identiteiten. Het imago wordt niet alleen bepaald door de bollen, de kust,
het strand, de duinen, de zomerhuisjes en het vakantiegevoel maar ook door de landgoederen, de
historische kern, ESTEC, het congrestoerisme en het feit dat het Oranje-elftal er bivakkeert.
Een en ander is treffend samengevat in de toekomstvisie van Noordwijk in de begrippen diversiteit, geborgenheid en authenticiteit.
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Stedebouwkundige visie op het programma
Door te bouwen in Nieuw Oost ontstaat een nieuwe rand: Nieuw zicht op Noordwijk! Deze rand geeft
vanaf de belangrijkste toegangswegen een eerste indruk van Noordwijk. Een uitstekende presentatie in de nieuwe rand van Noordwijk is een buitenkans ‘het merk’ Noordwijk, en het imago van
‘badplaats in het landschap’ te versterken.
De nieuwe rand moet nadrukkelijk een eigen, unieke identiteit krijgen maar kan tegelijkertijd het
‘Noordwijkse gevoel’ tot uitdrukking brengen: diversiteit, geborgenheid en authenticiteit en de prachtige ligging in het unieke, veelzijdige landschap. Het plan voor Nieuw Oost respecteert en versterkt
bestaande landschappelijke kwaliteiten en maakt deze zichtbaar. Het landschap vormt een belangrijke drager van de eenheid en samenhang in Nieuw Oost. Noordwijk kan zich met de combinatie
van deze elementen positief onderscheiden van andere plaatsen langs de N206. Het is daarom cruciaal dat het landschap ‘de baas’ blijft.
Er bestaat een zeker spanningsveld tussen de opgave in Nieuw Oost, de hoeveelheid beschikbare
ruimte en een verantwoorde landschappelijke inpassing. Om deze drie factoren succesvol te laten
samengaan worden in dit plan heldere keuzes gemaakt. Er wordt ingezet op een sterk contrast tussen bebouwd en onbebouwd en zoveel mogelijk dubbel gebruik van ruimte.
Dit kan door bijvoorbeeld het open landschap een functie te geven. Het kan ook betekenen dat er
parkeerruimte onder de woningen komt. Door het landschap op alle schaalniveaus consequent uit
te werken kan Nieuw Oost duurzaam worden ingepast in de bestaande landschappelijke structuur.
Een landschappelijk element of een boomkeuze in de nieuwe wijk zal aansluiten op het bestaande landschap of zal dit versterken.
Diversiteit betekent ook het mengen van functies. In Nieuw Oost zal daarom ook planologisch ruimte worden gereserveerd voor de vestiging van kleinschalige voorzieningen, ateliers, werkplaatsen, woonwerkwoningen etcetera. Deze stimuleren economische en sociale dwarsverbanden in een buurt.
Sport wordt nadrukkelijk beschouwd als gebouwde voorziening (hekken, lichtmasten, kunstgras)
en zal, evenals de woningbouw, zorgvuldig en landschappelijk worden ingepast.
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badplaats in het landschap

Het plan voor Nieuw Oost stimuleert het langzaam verkeer zonder de auto uit te sluiten. De fiets
kan zoveel mogelijk aan de voorkant van de woning worden gestald en zal daardoor eerder worden gebruikt. Nieuw Oost zal uitstekend worden ontsloten voor langzaam verkeer van en naar
Noordwijk Binnen en haakt aan op het regionale langzaam verkeersnetwerk.
De auto wordt in Nieuw Oost vrijwel overal ruimschoots toegelaten maar is nadrukkelijk te gast en
mag het straatbeeld niet domineren. Parkeren zal plaatsvinden uit het zicht binnen de bouwblokken. Gebouwd parkeren in parkeergarages (deels) onder het maaiveld is hiervoor een belangrijk
middel.
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Situatie voor aanleg N206

Huidige situatie

Toegevoegd landschappelijk kader

Dorp in het landschap

4. Het plan
Badplaats in het landschap
Van oorsprong werd Noordwijk hoofdzakelijk via de zogenoemde herenwegen over de strandwal
benaderd en werd het beeld bepaald door de ter weerszijden van deze herenwegen gelegen landgoederen en, vanaf de 2e helft 19e eeuw, de bollenvelden. Noordwijk Binnen ligt grotendeels aan
de kustzijde van deze herenweg.
Door de aanleg van de provinciale weg heeft Noordwijk een nieuwe hoofdentree gekregen en is
er een nieuw perspectief ontstaan: van op afstand zichtbare, op de strandwal gelegen landgoederen en bosranden, als decor voor de bollenteelt.
Noordwijk lag tot 2002 vanaf de provinciale weg gezien onzichtbaar verscholen achter de landgoederenzone. Door het open landschap te bebouwen met woningen ontstaat ineens een zicht op Noordwijk.
Dit biedt kansen voor het presenteren van een identiteit. Noordwijk komt tevoorschijn uit de bosrand. Noordwijk laat zich zien!
Om deze dorpsrand en identiteit te ervaren is het essentieel dat de bebouwing van Noordwijk op
voldoende afstand ligt van de provinciale weg. Zo ontstaat een nieuw, geregisseerd zicht op de rand
van Noordwijk door een uitgekiend ontwerp van dorpsranden ingepast in open en gesloten
(bebost) landschap: de groene badplaats!
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Groene entree Beeklaan

Groene entree Van Berckelweg

heersende wind

Boechorst

Van Berckelweg

bos als rustmoment, geluidsbuffer, fijnstoffilter
én speelplek

Bronsgeest

Groene entree, Ypenburg deelplan 2, Architectengroep,
huidige zicht op Offem-Zuid en Bronsgeest

Groene entrees
Met de groene entrees kan Noordwijk zich positief onderscheiden van andere plaatsen langs de N206.
Hier ontstaat de eerste indruk van Noordwijk: ruimte, groen, samenhang, geborgenheid en respect
voor het landschap. Om dit te ervaren is voldoende afstand nodig tussen bebouwing en de hoofdwegen. Daarbij geldt: hoe hoger de snelheid, hoe groter de noodzakelijke afstand.
Door deze afstanden samen te laten vallen met de wettelijke geluidzones en zones langs wegen met
relatief hoge concentraties fijnstof ontstaat een win-win situatie. Zowel een prettig en duurzaam
leefklimaat, geen geluidschermen of -wallen en een prettige, groene entree!
Langs beide entreewegen, de Beeklaan en de Van Berckelweg, wordt aan één zijde een stevige massieve bosrand aangeplant. De massieve bosrand zorgt in Bronsgeest voor een opmaat naar de landgoederenzone en de strandwal en is tevens een rustmoment als antwoord op Boechorst. De massieve bosrand in Offem-Zuid daarentegen markeert het einde van de strandwal / landgoederenzone en versterkt zo het contrast met het open landschap in de Klei.
Het openhouden van het landschap langs de N206 wil niet zeggen dat dit landschap geen functie
krijgt. Onder ‘voorzieningen in het landschap’ wordt dit toegelicht.
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N206

Bronsgeesterweg

Nieuwe Vaart

Boswonen

Gooweg

Boswonen

Gooweg

Huidige profiel

N206

Bronsgeesterweg

Wonen op de rand van de strandwal

Compact dorp op rand van strandwal

Hoogte verschillen, houtwal boskavels en houtwal bosrand

De strandwal op!
Nieuw Oost bevindt zich op de rand van een strandwal. Dat is te zien aan de huidige hoogteverschillen in het landschap, vooral zichtbaar langs de huidige bosranden. Door de nieuwe dorpsrand
verhoogd aan te leggen, worden de hoogteverschillen zichtbaar en voelbaar.
Je zou kunnen zeggen dat waar de strandwal vroeger vaak werd afgegraven in verband met zandwinning, de strandwal nu juist wordt uitgebreid ten behoeve van bewoning. De bebouwing ligt compact en verhoogd ten opzichte van het open landschap. Zo wordt het beoogde contrast tussen bebouwing en landschap versterkt. De strandwal wordt voelbaar.

Samenhangend compact beeld
Strandwallen langs de kust
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Duinrellen toegevoegd aan bestaande waterstructuur

Duinrel, stuw vistrap, duinrel door het bos

Water
De duinen op de strandwal reiken flink hoger (tot ongeveer 26 meter) dan de strandvlakte. Door
de daarbij horende hogere grondwaterspiegel (kwel) is er een vrijwel voortdurende grondwaterstroom naar de strandvlakte.
Om de strandvlakte te kunnen gebruiken als landbouwgrond zijn in het verleden greppels en sloten gegraven om de afwatering van dit gebied veilig te stellen, de zogenoemde duinrellen. Deze
duinrellen kwamen uit in de weteringen die deels dwars door de strandwal heen leiden. In Nieuw
Oost zijn dit de Woensdagse Watering en de Schie. Deze leiden op hun beurt naar de Maandagse
Watering en de Leidsevaart.
Om het Noordwijkse afwateringssysteem te optimaliseren willen de gemeente en het Hoogheemraadschap de singel langs de Northgodreef verbinden met de Nieuwe Vaart.
Door in Offem-Zuid ook een ‘duinrel’ te laten ‘ontspringen’ wordt in beide gebieden de afwatering zeker
gesteld én voldoende oppervlaktewater gecreëerd conform de eisen van het Hoogheemraadschap. Door
het aanwezige hoogteverschil zijn één of meerdere stuwen nodig.
De ‘duinrellen’ volgen min of meer het natuurlijk hoogteverloop en liggen centraal in de nieuwe
woonbuurten. De afwatering van woningen en straten kan rechtstreeks naar deze duinrellen leiden
of lopen via een (verbeterd) gescheiden rioolstelsel.
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Voorzieningen in het landschap
Behalve het landschap als drager van het plan en visitekaartje voor Noordwijk, biedt het landschap
een aantrekkelijk uitzicht vanuit de woningen, fungeert het als buffer voor geluid en fijn stof en biedt
het kansen voor extra ecologische verbindingen.
Maar het landschap biedt ook allerlei mogelijkheden voor gebruik mits dit de landschappelijke kwaliteit niet benadeelt. In Nieuw Oost valt in de eerste plaats te denken aan speelvoorzieningen, in
ieder geval nodig voor een nieuwe buurt. Daarnaast kan worden gedacht aan een dierenweide,
groentetuinen en eventueel een paardenweitje voor hobbypaarden.
Nieuw Oost heeft al een aantal paardenweitjes en volkstuintjes. Deze zijn vaak rommelig en provisorisch van opzet. Tegelijk voegen deze functies iets positiefs toe aan de landelijke uitstraling, sfeer
en diversiteit in het gebied.
Daarbij komt dat vanwege de revitalisering van het Middengebied verschillende volkstuinders een
nieuwe plek moeten vinden.

Speeldernis, moestuinen aan dorpsrand,
schooltuintjes en natuureducatie,
dierenweide, spelen in de natuur

Een groentetuin of een paardenweide met gezamenlijke stallen, omzoomd door een bij het landschap passende erfscheiding/omwalling en met voldoende beeldkwaliteit, komt tegemoet aan
deze behoefte en geeft het landschap een functie zonder dat er een storende werking vanuit gaat.
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Zicht op de kerk vanuit Offem-Zuid,
zicht op duinrand vanuit Achterweggebied

Oriëntatie
In het huidige open landschap en vanaf de N206 en de entrees zijn diverse oriëntatiepunten in
Noordwijk en omgeving zichtbaar: de kerken, woningen op de duinen, Leeuwenhorst. Deze landmarks kunnen in de nieuwe wijken op belangrijke momenten zichtbaar worden.
Door bijvoorbeeld een fietsroute naar het centrum in de zichtas naar de kerk te plaatsen worden
bestemming en route zichtbaar in de buurt. Dit nodigt uit om te voet of met de fiets te gaan.
Met markante gebouwen of bijvoorbeeld een voorziening als een buurthuis, kunnen in Nieuw Oost
herkenningspunten worden gecreëerd. Ook een solitaire boom van de eerste categorie of een pleintje kan deze functie vervullen.
Dit soort herkenningspunten maken oriëntatie in de wijk makkelijker.
Markant gebouw of monumentale boom
in de buurt als oriëntatiepunt
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Tunnel onder de Beeklaan, veilige fietsroute

Langzaam verkeer
Het stimuleren van langzaam verkeer sluit goed aan bij de keuze van Noordwijk voor kwalitatieve
groei en een duurzame stedenbouw. Aantrekkelijke, snelle en veilige fietsroutes stimuleren mensen de fiets te pakken naar het centrum, naar station Voorhout, naar school of de sportvereniging.
Belangrijk uitgangspunt voor Nieuw Oost is daarom een uitstekende aanhechting en uitbreiding
van het langzaam verkeersnetwerk in Noordwijk.
De plannen in Nieuw Oost zullen bovendien de routes tussen bestaand Noordwijk en de omgeving
verbeteren. Nieuw Oost vormt dus geen barrière, maar een aantrekkelijke nieuwe route en daarmee een potentiële bestemming.
Zowel naar Noordwijk Binnen als naar de regio en naar de diverse voorzieningen in Nieuw Oost
zullen daarom veilige en directe langzaam verkeersverbindingen worden aangelegd waarvandaan
alle voorzieningen bereikbaar zijn.
De route Bronsgeesterweg - Lageweg - Nachtegaalslaan - Achterweg vormt de ruggengraat van
Nieuw Oost voor langzaam verkeer. Door bij de kruising Bronsgeesterweg - Van Berckelweg een
fietstunnel aan te leggen komt er ook vanuit Bronsgeest een veilige route naar school en sport.
De bereikbaarheid per auto van voorzieningen wordt zo veel mogelijk gescheiden van de fietsroutes, zodat hier niet alsnog gevaarlijke situaties ontstaan.
Nieuwe langzaam verkeer routes
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Openbaar vervoer en auto
Er zijn plannen om een vrije busbaan aan te leggen van station Voorhout naar de Gooweg. Bussen
kunnen dan rechtstreeks en snel pendelen tussen station Voorhout en het strand. Hiermee krijgt
Noordwijk in de toekomst een veel betere verbinding met de Randstad. Met de aanleg van deze
busbaan moet ruimtelijk rekening worden gehouden in de plannen voor Bronsgeest.
Daarnaast bestaan er plannen voor de RijnGouwelijn. Ook hiervan zijn komst en tracé nog onzeker.
Phileas Eindhoven op een vrije busbaan,

Beide openbaar vervoer-verbindingen zijn van grote betekenis voor de bereikbaarheid en daarmee

sneltram / lightrail

wellicht ook het toekomstig autogebruik in Nieuw Oost. De plannen voor beide buurten zullen rechtstreekse, korte routes naar de betreffende halteplaatsen moeten krijgen.
Zowel Bronsgeest als Offem-Zuid krijgen elk één hoofdaansluiting voor de auto. Hierover zal 90 procent van het autoverkeer de wijk in- en uitgaan. Beperkt kan autoverkeer ook via secundaire,
bestaande wegen de wijk in en uit worden geleid. Het verkeerssysteem moet zo worden ingericht
dat sluipverkeer niet aantrekkelijk is en dat een logische circulatie binnen de buurt mogelijk is.
Onnodige verkeersbewegingen door bijvoorbeeld een overmaat aan eenrichtingswegen moeten
worden voorkomen.
Om auto’s vanuit Offem-Zuid en het Achterwegterrein direct de provinciale weg op te leiden is het
noodzakelijk dat de Beeklaan een volledige aansluiting op de N206 krijgt.

Openbaar vervoer stuctuur huidige- en toekomstige situatie
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Thorn staat ook wel bekend als het witte dorp. De achtergrond hiervan is een
belastingmaatregel, ingesteld door de Fransen. Deze bepaalde dat de hoogte
van de belasting samenhing met de hoeveelheid ramen die een woning had.
Hierop werd menig raam dichtgemetseld en om dit te maskeren werden alle
gevels wit gekeimd. De ramen zijn inmiddels vaak weer open. De witte gevels
zijn gebleven. Dit levert een zeer krachtige samenhang en rust op in het dorp
dat zich verder juist kenmerkt door een grote mate van differentiatie.

Compact dorp
Om zowel de vereiste hoeveelheid woningen als de gewenste landschappelijke entree te kunnen
waarmaken, is in Nieuw Oost gekozen voor een contrast tussen compact bebouwd dorp en riant
open landschap.
Dit suggereert een samenhangende en herkenbare, kleinschalige, diverse en dorpse uitstraling; een
hoogwaardige en kleinschalige openbare ruimte die geborgenheid biedt en ruimte aan de voetganger. De auto is hier te gast en ondergeschikt in het straatbeeld.
Straten zijn niet recht, maar asymmetrisch en wisselend van breedte. Straten hebben een aangenaam profiel en komen altijd uit op een vanuit de stedenbouwkundige hiërarchie belangrijkere weg,
een plein, een watergang of het landschap aan de randen.
Het compacte dorp is, binnen een beperkt aantal eenvoudige regels, ook flexibel. In dichtheid, in
tijd maar ook in functie en woningtypes.
Een deelgebied vormt nadrukkelijk een stedenbouwkundig geheel. Er is veel verscheidenheid in beeld
en bouwhoogte. Er worden overwegend kappen toegepast.
Als referentie voor een samenhangend, compact dorp is het Limburgse dorp Thorn gekozen. De
samenhang in kleur en authentieke architectuur levert een zeer krachtig geheel en rust op terwijl
veel variatie in gebouwen mogelijk is.
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Infrastructuurnetwerk Thorn

Bronsgeesterweg

Compact dorp op rand van strandwal

Boswonen

Parkeren binnen bouwblok,
rechts: parkeren verdiept, half verdiept of op maaiveld binnen blok

De auto uit de straat
De opkomst van de auto als vervoermiddel heeft geleid tot een radicale verandering in het straatbeeld en in de manier waarop straten worden gebruikt. Van veilige kinderspeelplaats en samenkomstplek in de jaren vijftig werd de straat weinig meer dan een parkeerterrein.
Niet de rijdende auto’s, maar vooral geparkeerde auto’s zorgen voor een onveilig gevoel. Tussen
geparkeerde auto’s zijn kinderen onzichtbaar. Daardoor laten ouders hun kinderen minder snel buiten spelen. Door een groot deel van de straten overzichtelijk en zonder geparkeerde auto’s in te richten kan de straat weer worden teruggegeven aan de bewoners. De auto is te gast.
Door de op handen zijnde kilometerheffing zal het autobezit vermoedelijk, door afschaffing van de
wegenbelasting en Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen, verder toenemen.
De gemeente Noordwijk gaat in het programma van eisen voor Nieuw Oost uit van gemiddeld 2
parkeerplaatsen per woning. Tegelijkertijd wil zij het aantal parkeerplaatsen in het openbaar gebied

Parkeerstraat onder woningen, parkeren binnen bouwblok,
parkeren onder woningen

minimaliseren en zoveel mogelijk ondergrondse of gebouwde parkeeroplossingen realiseren, óók
onder de sociale woningbouw. De auto uit het straatbeeld!
Deze visie gaat uit van het stallen van 85 % van alle auto’s binnen het bouwblok op uitgegeven terrein, op maaiveld, half of geheel verdiept. Alleen de bezoekers parkeren op straat in de openbare
ruimte.
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Gooweg

Infrastuctuur in openbare ruimte
In menig ‘historisch gegroeid’ dorp is de infrastructuur leidend geweest voor de positionering van
de woningen en gebouwen er langs. Deze infrastructuur ontwikkelde mee met de groei van een dorp.
Een informeel, slingerend ‘kerkepad’, de kortste weg naar de kerk, kon zo in de loop van de tijd een
straatje worden omdat er woningen aan gebouwd werden.
Boomgroep

Doordat de oorspronkelijke infrastructuur het uitgangspunt was en belangrijke gebouwen in een
Straatprincipe, knik

dorp op de beste plekken stonden, leidt de infrastructuur ‘als vanzelf’ naar een belangrijk moment in
het dorp: de kerk, een plein, een dorpsentree of de rivier. Je kunt er dwalen maar niet verdwalen.
Een eenvoudig herkenbare hiërarchie in straatbreedtes en materiaalgebruik maakt onderscheid tussen de belangrijke straten in een dorp, die naar deze belangrijke momenten leiden en de secundaire, rustigere, niet doorgaande woonstraten die hierop uitkomen.
Straatjes zijn niet altijd even breed. Soms versmallen of verbreden ze zich, vaak door natuurlijke,
korte looplijnen of om ruimte te maken voor een boomgroep. Niet doorgaande straten krijgen geen
trottoir en worden ingericht als woonerf.
Straat als tapijt

Door een bocht of een knik in een straatje, sluiten straatjes altijd op een logische manier aan op
Hiërarchie en afgeschuinde gevellijnen

de belangrijkere hoofdstraten, ontstaan wisselende straatbeelden en perspectieven, en is er hier
en daar een verrassing.

Rijloper, molgoot, trottoir, verwantschap in materialistie

Rijloper in tapijt
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Bouwblokken
Pijlers van het compacte dorp zijn een infrastructuur waarin mensen zich geborgen voelen, duurzaam materiaalgebruik, en compacte, gedifferentieerde bouwblokken.

Hofjes met woningentrees

Door langzaam groeiende dichtheid ontstonden in dorpen bouwblokken tussen de belangrijkere
straten. Ruimtes tussen woningen werden volgebouwd. Tuinen aan een straat werden afge-

Binnen- en buitenwereld

schermd met een muur.
Bouwblokken in Nieuw Oost worden in principe aan alle zijden omgeven door straatjes. De straatjes zijn wel voor auto’s toegankelijk, maar parkeren is beperkt of niet toegestaan. Hiermee ontstaat
een fijnmazig verkeersnetwerk dat niet gedomineerd wordt door geparkeerde auto’s maar het
domein is van de bewoners en spelende kinderen.
Bouwblokken vormen in feite de restruimte tussen deze straatjes. Hier en daar biedt een steeg of
hofachtige ruimte een blik in het bouwblok: een boom achter een tuinmuur, een inkijkje in een hofje,

Poort naar binnenterrein

Differentatie in types en ontsluiting

een poort naar een parkeerterrein. Je voelt dat je een private wereld betreedt.
Het groen is dus voornamelijk binnen het bouwblok geconcentreerd en komt tevoorschijn over tuinmuren en patio’s of vanaf een daktuin. Zo ontstaat een aangenaam contrast tussen de geborgen
en overzichtelijke openbare ruimte en een zachte, groene wereld binnen de bouwblokken.

Tuinmuur aan woning, groen beeld

3d beeld principe compacte, gedifferentieerde bouwblokken

49

Het compacte, gedifferentieerde bouwblok
Het compacte, gedifferentieerde bouwblok heeft als kenmerken: kleinschaligheid, verschillende
woningtypes en dakvormen, aan alle zijden representatieve gevels en een contrast tussen een zachte, groene binnenwereld en geborgen, overzichtelijke straatjes.
Een compact bouwblok staat met zijn rooilijn in principe direct aan de infrastructuur. Woningen krijgen geen voortuinen maar een Delftse stoep, een private, verharde zone van maximaal 1,5 meter
voor de woning waar mensen bijvoorbeeld een bankje of plantenbak kunnen plaatsen.
Woningen of tuinmuren vormen de randen van de bouwblokken. Zowel groen in privétuinen als
boomgroepen in de straat bepalen het straatbeeld. In het compacte bouwblok is parkeerruimte op
een binnenterrein, op maaiveld, half verdiept of geheel verdiept onder de grond. In alle gevallen
niet direct zichtbaar vanaf de openbare weg.
Het overdekken van dit binnenterrein met appartementen of buitenruimtes van woningen vergroot
de dichtheid van het bouwblok.
Een bouwblok wordt als geheel ontworpen, en kan ook letterlijk één wooncomplex zijn of kan in
particulier opdrachtgeverschap worden ontwikkeld. De uitstraling blijft echter altijd gedifferentieerd
en kleinschalig. Het bouwblok is in Nieuw Oost dus ook een architectonische opgave.

Principe compacte bouwblok

Voorbeeld buitenruimtes op garage
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Architectuur
De architectuur in Nieuw Oost is authentiek, dat wil zeggen echt, eerlijk en geloofwaardig. De woning
is ondergeschikt aan het betreffende bouwblok, maar speelt voor het bouwblok een cruciale rol.
Er is zogezegd sprake van een onderlinge afhankelijkheid en wederzijds respect.
Gevels zijn open naar de openbare ruimte. Er is contact tussen woning en de straat maar elke woning
krijgt ook een privé buitenruimte. Elke woning krijgt een eigen fietsberging of stallingplaats aan of
bij de straat. De auto gaat in principe achterom. Parkeerplaatsen zijn voor 85 procent uit het zicht
op maaiveld gerealiseerd, in parkeergarages gelegen of zijn overbouwd met woningen. Dit vraagt
om daar op aangepaste woningtypologieën.
Architectuur is niet historiserend, maar nadrukkelijk eigentijds. Er zijn veel verschillende gebouwhoogtes, dakvormen en ramen. Appartementengebouwen hebben altijd een kap en zijn kleinschalig. Ze maken onderdeel uit van een bouwblok en vormen als het ware een groter volume in de straat.
Balkons zijn inpandig of enig in hun soort.
Door voor alle bouwblokken één kleur te kiezen ontstaat ondanks de diversiteit in architectuur, rust
en samenhang in het beeld. De precieze kleur moet een mooi contrast met het groen gaan vormen.
In de uitwerking van het stedenbouwkundig plan zullen nadere regels moeten worden geformuleerd over architectuur om het bedoelde beeld te bereiken.

Wisselend beeld in dakrichting en goothoogtes
Niet historiserend
Delftse stoep
Appartementengebouw met kap, Faro Vijfhuizen
Parkeren onder een dek, Mecanoo Nieuw Terbegge
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Skate/fietsroute, hekken in het zicht, voorbeeld inpassing in boskamer,

Sport

Geversbaan

In de Ruimtelijke Structuurvisie Noordwijk 2030 is aangegeven dat het gebied ten zuiden van de nieuwe woonwijk Offem-Zuid een zoeklocatie is voor sport. Voetbalvereniging S.J.C., nu op het Lagewegterrein gelegen, heeft momenteel vier velden, maar heeft in de toekomst, met de ontwikkeling van
de nieuwe wijken, zes velden nodig waarvan één hoofdveld. Ook voor de te verplaatsen tennisfunctie (hal en velden) van het Casinoterrein en voor een derde sporthal wordt ruimte gezocht.
Werd een sportveld vroeger als natuur beschouwd, namelijk een grasveld, zo worden hedendaagse sportvelden gedomineerd door kunstgras, lichtmasten en hoge hekken. Sportvelden kunnen daardoor intensiever worden bespeeld maar zijn hun natuurlijke uitstraling kwijtgeraakt en zijn in feite
een stedelijke voorziening.
Een sportcomplex met bijbehorende parkeervoorziening levert een zeer grootschalig beeld op.
Directe zichtbaarheid vanaf de hoofdinfrastructuur van een dergelijk complex past niet bij de
gewenste sfeer en visie van diversiteit, kleinschaligheid en geborgenheid van Noordwijk.
Grootschalige sport in Nieuw Oost zal daarom worden beschouwd als gebouwde voorziening en
net zo zorgvuldig worden ingepast als de woningbouw, in elk geval niet direct zichtbaar vanaf de
hoofdinfrastructuur. De Geversbaan is hiervan een uitstekend voorbeeld.
Uitgangspunt is dat alle sportverenigingen uitstekend bereikbaar zijn voor langzaam verkeer.
Uitbreiden van het fietsnetwerk tot ‘een ronde van Noordwijk’ kan de komst per fiets stimuleren.
Fietsroute ‘ronde van Noordwijk’ als koppeling van voorzieningen
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Verlichting

In Boechorst is een groter speelterrein toegezegd tegenover de geplande brede school. Voor de brede
school is een gymnastiekvoorziening nodig op loopafstand.
Lagewegterrein, huidige situatie

De directe ligging van een sportcomplex met hekken en lichtmasten aan de hoofdentree van
Noordwijk vraagt in het kader van de groene entrees om een betere groene inpassing dan de huidige situatie.
De ligging van school en sport aan een fietsroute én de centrale ligging in Nieuw Oost stimuleren
de komst van bezoekers per fiets. In dit opzicht is het kruispunt Bronsgeesterweg - Van Berckelweg
nog wel een probleem.
Door een fietstunnel onder de Van Berckelweg aan te leggen, ontstaat hier te zijner tijd een veilige verbinding voor de fietsers vanuit Bronsgeest.
Afhankelijk van eventuele verplaatsing van voetbalvereniging S.J.C. kan de precieze routing en koppeling aan de Nachtegaalslaan verder worden verbeterd.

Lagewegterrein, inclusief de Hagen, speelterrein en suggestie boskamer
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Skatebaan, trapveldje, speeltuin

Speelvoorzieningen
Opgroeiende kinderen moeten spelen. Een goede speelvoorziening stimuleert veel verschillende
bewegingsvormen, het inschatten van risico’s en het opdoen van sociale ervaring en contacten.
Voor verschillende leeftijden gelden verschillende eisen. Voor de allerkleinsten (0-6 jaar) is het van
belang dat ze in de directe woonomgeving een veilige plek kunnen vinden met zitgelegenheid voor
ouders. De iets ouderen (6-12 jaar) trekken er zelfstandig op uit, zijn al wat mobieler en willen wat
meer uitdaging. De oudsten (12-18 jaar) onttrekken zich vooral aan de gereguleerde voorzieningen,
zijn onvoorspelbaar. Voetbalveldje, skatevoorziening en hangplekken op voldoende afstand van woningen zijn hiervoor van belang evenals een goede sociale controle vanuit de openbare ruimte.
Vanuit het groeiend besef dat ongereguleerd spelen goed is voor opgroeiende kinderen, ontstaan
er in Nederland steeds meer initiatieven voor zogenaamde speeldernissen: natuurlijke terreinen met
water en groen zijn aanleidingen voor kinderen om in de natuur te spelen.
De gemeente Noordwijk wil voldoende ruimte reserveren voor spelen. Onlangs heeft het College
hiertoe het speelruimteplan vastgesteld.
Uitgangspunt van deze visie is dat er in ieder deelgebied in elk geval een groot speelterrein komt.
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Voorzieningen
De identiteit en levendigheid van Nieuw Oost kan worden versterkt met de vestiging van kleinschalige winkel-, buurt-, atelier- en werkplaatsachtige voorzieningen. Thuiswerken neemt nog steeds toe,
net als het aantal mensen met een webwinkel. Woningontwerpen met de mogelijkheid aan huis te
werken (zowel kantoor- als praktijkruimtes) of met een verkooppunt aan huis vergroten de levendigheid en sociale en economische dwarsverbanden in een wijk.
In Noordwijk bestaat grote behoefte aan (zorg)woningen voor ouderen. Door deze woningen te combineren met aanverwante functies in één van de compacte bouwblokken kan een ‘zorgblok’ ontstaan dat aan deze vraag voldoet. Ook de rest van de buurt kan hiervan profiteren.
De vestiging van voorzieningen die ook voor bestaand Noordwijk interessant zijn (bovenwijks) vergroot het bestaansrecht van een nieuwbouwwijk. Ook zal ruimte worden gereserveerd voor (bewoners)initiatieven die vooraf niet kunnen worden voorzien maar kansen bieden voor de identiteit van
een wijk.
Een deel van de voorzieningen kan bovendien gecombineerd worden met andere functies als zij
zorgvuldig worden ingepast: een dierenweide in het landschap, een terrasje bij een buurtcentrum,
dierenweide of speeltuin, een buurthoreca zoals een pannenkoekenhuis in een oude bestaande
schuur, etcetera.

Buurthuis De Kamers, bewonersinitiatief Vathorst
Minigolf
Terrasje bij de sportclub of speeltuin
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LEGENDA
Bestaand / in ontwikkeling

Start langzaam verkeer ontsluiting

Wonen / Voorzieningen, nieuw

Indicatief nieuw fietstracé

Studie / Voorzieningen / Sport

Indicatief bustracé / fietstracé

Bos

Indicatief water (duinrel)

Bos wonen, bestaand

Water (vaart)

Bos wonen, nieuw studie

Ruimte t.b.v. hele aansluiting op N206

Open Landschap

Geluidscontour

Landschappelijke voorzieningen

Viaduct

Groot speelterrein, indicatief

Brink, indicatief

Start auto-ontsluiting

Ecologische hoofdstructuur

Functiekaart

De functiekaart
Deze functiekaart geeft weer waar de diverse functies in het gebied kunnen worden ontworpen.
Functievlakken zijn hard. Deze vlakken mogen door de betreffende functie niet worden overschreden.
Van de als indicatief aangegeven lijnen zullen de precieze plaatsen nader moeten worden bepaald
in de uitwerking naar een stedenbouwkundig plan. In alle gevallen zijn de functionele vlakken een
ruimtereservering voor een op dit moment verwacht programma. De geluidscontourlijnen zijn de
lijnen waarbuiten geen woningen zullen worden gebouwd. Dat voorkomt het moeten toepassen
van zogenoemde ‘dove gevels’ zonder te openen ramen die vaak onvriendelijk en hard overkomen:
een uitstraling die ongewenst is in de rand. De indicatieve aanduiding ‘Brink’ geeft aan dat hier in
het hart van Offem-Zuid en Bronsgeest een groene- of pleinruimte met speelvoorzieningen moet
komen waaraan tevens mogelijke voorzieningen een plek kunnen krijgen.
Mocht het om wat voor reden dan ook wenselijk blijken van deze functieomschrijvingen af te wijken dan zal op dat moment de gemeente Noordwijk een integrale ruimtelijke afweging maken.
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Contrast dorp open landschap. Ambleteuse, Frankrijk en tweemaal voorbeeld
van dorpsrand aan het landschap

garage / berging

woning

10 - 12

speelstoep

2.5 - 3.0

rijloper

p.p.

3.5

2.0

Voorbeeld profiel rand met straatje

haag

1.0

talud

t

woning

10 - 12

privé tuin aan het landschap

30.0

Voorbeeld profiel dorpsrand met diepe privétuin
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haag

steil talud

2

2

landschap

Split-level woning

10 - 12

terras

6.0

Voorbeeld profiel dorpsrand met veranda aan het landschap

talud

3.0

5. Beeldkwaliteit
Dorpsrand
Om ondanks een grote diversiteit toch een sterke samenhang en de gewenste sfeer in het plan te
krijgen zijn regels over beeldkwaliteit, detaillering en kleur noodzakelijk.
De rand van de bebouwing in Nieuw Oost bepaalt vanaf de belangrijkste toegangswegen de eerste indruk van Noordwijk. Deze rand zal daarom zeer zorgvuldig moeten worden ontworpen. Hier
moet een beeld worden opgeroepen dat tegelijkertijd ontspannen is en formeel.
‘Achterkantsituaties’ zijn hier niet gewenst. Gevels aan het landschap zijn altijd formeel, zoals bij
de landhuizen in de omgeving.
De rand wordt begrensd door een haag of een muurtje met bomen op een glooiende, grazige helling of een steil, begroeid talud als het gaat om privétuinen. Eventuele privétuinen zijn hier diep,
minimaal 30 meter, en vrij van bouwsels en schuttingen zodat het groen hier de baas blijft.
De dorpsrand wordt zo op termijn bepaald door een afwisseling van woningen schemerend tussen deels openbaar groen en deels privétuinen.
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Huidig profiel Nieuwe Vaart intact laten, zaksloot, stuw

bestaand profiel inclusief oevers handhaven

Voorbeeld profiel over Nieuwe Vaart

haag

begroeid talud

voetpad

1.5

1.5

vaart

voetpad

begroeid talud

Voorbeeld profiel over ‘duinrel’
1.0

2.0

7.5 - 10

1.0

1.5

Water
Deze visie maakt ten aanzien van water een duidelijke keuze: geen privétuinen aan een veelvoud
van smalle slootjes, maar één centraal gelegen, minimaal 7,5 meter brede watergang met natuurlijke, openbare oevers en wandelmogelijkheid, de route naar het landschap voor iedereen.
Ter plaatse van een stuw kan een speelelement worden ingericht, bijvoorbeeld een ‘dammenbouwplaats’ met keien als in een beek.
De natuurlijke oevers zijn niet continu en hebben een afwisseling van begroeiing, boomsoorten en
onderbegroeiing. Zo ontstaat een divers beeld en kan de overgang in het landschap worden verbeeld.
In het Achterwegterrein zal indien nodig het netwerk van zaksloten worden uitgebreid. Zaksloten
bevatten alleen water na een regenbui.
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Voorbeeld profiel tweerichtingstraat tussen compacte blokken

Tapijt van verwante materialen, variatie in verband, Thorn en rijloper, molgoot, rabatstrook, De Bras Ypenburg

Infrastructuur
De infrastructuur in Nieuw Oost krijgt verschillende profielen. Straten krijgen geen regelmatige
bomenrijen, maar hier en daar een boomgroep.
Het plan zet in op een kwalitatief fijne woonomgeving voor álle woningen. Elk straatprofiel krijgt
een meerwaarde:

Voorbeeld profiel eenrichtingstraat langs duinrel

•
•
•
•
•

wonen aan een vaart, duinrel of wetering
wonen aan een bosrand
wonen aan het landschap, de dorpsrand
wonen in een autoloze straat
wonen aan een speelstoep

De gemiddelde goothoogte in een straat bedraagt nooit meer dan de profielbreedte. Gebouwhoogtes
en dakvormen houden rekening met bezonning in tuinen en straten. De zonnige kant van de straat
is aanleiding voor het maken van een speelstoep/Delftse stoep. De maatvoering van de inrichting
van de infrastructuur in Nieuw Oost voldoet aan de CROW- normen.
Straten hebben een parkeerverbod (in woonerven) of specifiek aangeduide parkeerplaatsen (in 30
km/uur gebied). Waar dit de verkeersstructuur of het klimaat in een straat gunstig beïnvloedt of om
sluipverkeer te voorkomen kan incidenteel gekozen worden voor éénrichtingsverkeer.

Voorbeeld profiel tweerichtingstraat langs duinrel
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De inrichting van de infrastructuur in Nieuw Oost sluit aan op de sfeer in een compact dorp. Dat
uit zich in een tapijt van kleinschalig en duurzaam materiaalgebruik:
Gebakken klinkers in zowel rijloper als trottoir in diverse verbanden en kleuren afhankelijk van de
functie.
Afwijkende bestrate rijlopers geven aan waar de auto mag rijden. Trottoirbanden ontbreken (woonerf)
of zijn schuin (in 30 km/uur gebied). Zogenoemde molgoten verzamelen het regenwater.
Binnen een bouwblok wordt alleen halfverharding toegepast. Hiermee wordt het contrast tussen
binnen- en buitenzijde van het bouwblok versterkt.
De gemeente wil in Nieuw Oost met ondergrondse containers het huishoudelijke afval inzamelen.

Ondergrondse vuilcontainer

Dit voorkomt het aanleggen van opstelplaatsen voor grote hoeveelheden rolcontainers en het probleem van de stalling bij de woning.
Lage muurtjes langs een rand van een straat aan dorpsrand, brink of watergang nodigen uit even
te gaan zitten.

Voorbeeld profiel tweerichtingstraat langs bosrand
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Voorbeeld profiel tweerichtingstraat met bezoekersparkeren

Voorbeeld gebakken klinkers

Het compacte, diverse bouwblok
Een bouwblok in Nieuw Oost is een duidelijk gedefinieerde, herkenbare stedenbouwkundige eenheid. Bewoners parkeren binnen het bouwblok. Dit gebied wordt veelal in een Vereniging van
Eigenaren beheerd. Alleen bezoekers parkeren in de openbare ruimte.
Muren van woningen zijn opgetrokken uit baksteen of hout. De buitenzijde van een bouwblok is
altijd in baksteen en één kleurnuance uitgevoerd. Binnenin het bouwblok kunnen eventueel afwijkende kleuren worden toegepast.
Minimaal 90 procent van de woningen heeft een kap. De goothoogte bedraagt nooit meer dan 2 bouwBank tegen voorgevel

Dakterras

lagen voor woningen of 3 bouwlagen voor appartementengebouwen. Appartementengebouwen zijn
onderdeel van een bouwblok. Maximale bouwhoogte (nokhoogte) is 5 bouwlagen.
Als een gebouw een plat dak krijgt, heeft het volledige dak een functie als daktuin. Hier dient constructief rekening mee te worden gehouden.
Een groot aantal woningen krijgt een zogenaamde Delftse stoep, een zone voor de woning in eigendom van de woning waar mensen bijvoorbeeld een bankje of bloempot neer kunnen zetten.
Herkenbare herhaling van woningen of ritmiek in gevels beperkt zich tot maximaal vier woningen.

Voorbeeld compacte bouwblok, bovenaanzicht
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Architectuur
Daken krijgen een kap of zijn plat maar hebben dan een functie als daktuin. Gevels zijn zo ontworpen dat zij vriendelijkheid uitstralen. Gevels zijn divers zonder een kakofonie te worden. Het materiaalgebruik is kleinschalig. Dakpannen en bakstenen zijn klein.
Gevels aan de openbare ruimte krijgen een open en vriendelijk karakter. Een woning heeft altijd een
verblijfsruimte aan de straatzijde, minimaal een eetkeuken.
Verschillende metselverbanden, baksteenstructuren of subtiel zichtbare metselwerkdetails versterken het kleinschalig karakter van de architectuur. Woningen in Nieuw Oost krijgen allen één en
dezelfde kleurnuance om ondanks de diversiteit samenhang en rust in het beeld te houden.
Tuinmuren vormen één geheel met de woningen.
Dakgoten starten zo laag mogelijk of halverwege een verdieping. Zo wordt de daglichttoetreding
in straten en tuinen geoptimaliseerd. Poorten naar een binnenterrein krijgen een verbijzondering

Baksteenstructuur en strijklicht, lage dakgoot, korte rijtjes, klein formaat

of liggen onder een poortwoning.

dakpannen, tuinmuren één geheel met de woning, poortwoning verbijzondering,
voldoende percentage openheid

Bij een authentieke architectuur hoort een eerlijk materiaalgebruik en detaillering. Detaillering
versterkt de architectuur en is kleinschalig. Toepassen van bijvoorbeeld hout betekent echt hout,
geen kunsthout. Hout bestaat in geval van gevelbekleding uit houten delen, niet uit plaatmateriaal. Woningen zijn met zorg gedetailleerd. Details versterken de architectuur.
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Boswal Bronsgeest, voorbeeld boswal

Landschap strandwal
Principe aanleg en veroudering houtwal

In het landschap kunnen, mits zorgvuldig ingepast en gepositioneerd, allerlei voorzieningen een
plek krijgen. Afhankelijk van de uitstraling en de schaal van een functie kunnen functies open in het
landschap worden geplaatst of landschappelijk worden ingepast.
In de landgoederenzone worden daarom de volgende elementen toegepast:

•

Boswallen: massieve dichte bosranden 30 tot 50 meter dik op wal van 1 tot 2 meter hoog,
met bijvoorbeeld eik, beuk en es en diverse ondergroei. Langs hoofdontsluitingswegen, ook
als fijnstoffilter.

•

Houtwallen: opgeworpen wallen van grond, hakhout en zoden begroeid met allerhande lage
begroeiing die eens per bepaald aantal jaren worden gesnoeid. Dikte 4 tot 7 meter. Langs

Haagbeuk, houtwal

paden, rond volkstuinen, speelvelden of paardenweide.

•

Hagen: bijvoorbeeld esdoorn of beuk, dikte 1 tot 1,5 meter. Langs landwegen, rond speelterrein of rond volkstuinen.

65

Tuinwal of schurveling, hagen langs de Achterweg, landweer,

Landschap Klei

landweer bij Bakkeveen, uit ‘de archeologie van het landschap’

In de Klei worden de volgende landschappelijke elementen toegepast:

•

Landweer of ‘middeleeuws prikkeldraad’: aarden wal, een tot twee meter hoog, begroeid met
bijvoorbeeld els, wilg, populier, es. Dikte 30 tot 50 meter, dichte, doornige ondervegetatie:
meidoorn, sleedoorn, hondsroos, egelantier. Rond sportvelden en eventuele woningen.

•

Windsingels: singels van zwarte els of gesnoeide hagen van 4 tot 5 meter hoog zoals wel in
Zeeland rond fruitboomgaarden worden onderhouden. Rond groentetuinen of paardenweide.
Op oude kaarten is te zien dat in de Klei tussen de langgerekte kavels vroeger houtwallen of
windsingels lagen.

•

‘Tuinwallen’ of ‘schurvelingen’, van oudsher toegepast achter de duinen van de Hollandse
kust tegen stuifzand en als veekering: 1 meter hoge, met gras begroeide wal rond groentetuinen of speelterrein. Mogelijk combineren met een sloot.

•

Hagen: bijvoorbeeld esdoorn of liguster. 1,5 meter hoog. Langs landwegen, rond groenteof speeltuin.
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Hoge boomhaag, windsingel

Bosrand minimaal 30 meter rond sportvelden, groene inpassing
tennisvereniging Marlot, Den Haag, clubgebouw overkapt als boerenschuur,

Sport

golfclub Haverlij, Drost en Van Veen architecten

Georganiseerde sport vormt vaak een zeer grootschalig ruimtelijk element. Hekken en verlichting
geven ‘s avonds een akelig en overdag een nogal rommelig beeld als ze direct aan de hoofdinfrastructuur liggen of daarvandaan zichtbaar zijn. Verlichte sportvelden in Nieuw Oost zullen daarom
zoveel mogelijk op afstand vanaf de hoofdinfrastructuur worden ingepast.
Ontworpen toegangshek

Rekening houdend met de functionaliteit van sport zijn sportvelden in Nieuw Oost gelegen in een

naar sportcomplex

boskamer of worden sportvelden omgeven door een landweer, een minimaal 30 meter brede windsingel op een wal met onderbegroeiing.
Parkeerterreinen bevinden zich binnen de boskamer en landweer en zijn omgeven door een haag van
1.50 hoog. Eventuele lichtmasten zijn zo geplaatst en gericht dat zij niet als storend worden ervaren.
Clubgebouwen liggen binnen de landweer of boskamer en zijn herkenbare, eenduidige volumes,

Sport in boskamer

overkapt als een boerenschuur en voldoen qua architectuur, kleur, materiaalgebruik en detaillering
aan de uitgangspunten voor de woningen.
Eventuele hekken staan altijd alleen aan de binnenzijde van de landweer en zijn nooit hoger dan de
omwalling tenzij het een ballenvanger is. Waar hekken zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte, bijvoorbeeld als toegangspoort, zijn ze zorgvuldig ontworpen als ware het de toegang naar een landgoed.

Groene inpassing van
sportvoorzieningen

Verharde sportvoorzieningen in de openbare ruimte, zoals een skatebaan of basketbalveldje, zijn
altijd landschappelijk ruim in het groen ingepast en zijn ontworpen of gekozen voor de plek.
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6. De uitwerking
•
•
•
•

Voorbeeldverkaveling Offem-Zuid
Voorbeeldverkaveling Bronsgeest
Het compacte, gedifferentieerde bouwblok
Het compacte, gedifferentieerde bouwblok

Mogelijke inrichting voor sportpark Nieuw Oost
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Voorbeeldverkaveling
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Het compacte, gedifferentieerde bouwblok

Bouwregels
-

Compacte bouwblokken
Menging van verschillende woningtypen
Voornamelijk bouwen op de rooilijn
Bijzondere hoekoplossingen
85 % van het parkeren binnen het bouwblok

Appartementengebouw

2-kapper poortwoning met
terras boven parkeren

Entree parkeerhof

Patio op de hoek

7. Het vervolg
Planologie
Het streekplan maakt bebouwing in Bronsgeest momenteel niet mogelijk. De locatie Bronsgeest
is echter wel opgenomen in de door provinciale staten goedgekeurde gebiedsuitwerking
Haarlemmermeer-Bollenstreek. Daarnaast is de locatie Bronsgeest opgenomen in de in voorbereiding zijnde Regionale Structuurvisie van Holland Rijnland.
Om woningbouw mogelijk te maken in Bronsgeest is het opstellen van een bestemmingsplan noodzakelijk. Met de invoering van de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening sinds 1 juli 2008 hoeft de
provincie het nieuwe bestemmingsplan Bronsgeest niet goed te keuren. Vooraf moet wel overeenstemming bestaan over deze bouwlocatie om te voorkomen dat de provincie bezwaar aantekent.
De provincie stelt voor wat betreft Bronsgeest de voorwaarde dat de bollengrond in Bronsgeest
wordt gecompenseerd.
De grenzen van het bestemmingsplan cq uitwerkingsplan zullen worden gebaseerd op de functiekaart. Voor Offem-Zuid is op 16 mei 2001 een bestemmingsplan vastgesteld met een uitwerkingsbevoegdheid.
In het bestemmingsplan kan, in plaats van een gebied voor voorzieningen toe te wijzen, worden
opgenomen dat in principe overal een voorziening kan worden geplaatst mits deze voldoet aan
normen voor milieu, stank, geluid, etcetera. De komst van voorzieningen in een buurt is dan in elk
geval mogelijk.

Fasering en flexibiliteit
Nieuw Oost zal vanaf 2010 gefaseerd worden gebouwd in een tempo van 100-200 woningen per
jaar. Nieuw Oost is dus misschien pas in 2020 voltooid. Dit betekent dat er gedurende langere tijd
een tijdelijke situatie is en dat er in de loop van de tijd omstandigheden in markt en/of woonwensen kunnen veranderen.
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Door nu vast te leggen wat echt belangrijk is en flexibel te laten wat kan veranderen kan het ontwerp inspelen op mogelijke veranderingen in de toekomst.
Het compacte bouwblok maakt het mogelijk te schuiven in woningaantallen en programma, functies en voorzieningen te integreren.
De fasering zal te zijner tijd worden bepaald afhankelijk van woningbehoeftes, uitvoerbaarheid, verkeerstechnische aspecten, etcetera.
In alle gevallen is het wijs zo snel mogelijk te investeren in de aanleg van de hoofdgroenstructuur,
het nieuwe landschappelijke kader. Tegen de tijd dat Nieuw Oost klaar is staat er dan al een enigszins volwassen structuur.

De procedure
Het bouwproces kent vele partijen en belangen. Dit plan tracht zo goed mogelijk rekening te houden met zoveel mogelijk belangen zonder te vervallen tot een compromisplan.
Deze integrale ruimtelijke visie is na vaststelling bindend voor de uitwerking van de stedenbouwkundige plannen voor de deelgebieden.
Hetzelfde geldt voor de hoofdplanstructuur-elementen en de sportvoorzieningen.
Op basis van deze visie zal per deelgebied een stedenbouwkundig plan moeten worden gemaakt
dat aansluit op de geest van deze visie, dat de hoofdlijnen heeft opgenomen en waarin de stedenbouwkundig belangrijke details excellent zijn uitgewerkt.
Hierop zal de gemeente toetsen.
Om het landschappelijk kader in samenhang te laten functioneren, zal een integraal landschapsontwerp moeten worden gemaakt met een beeldkwaliteitsplan voor de eventuele, in het open landschap te integreren voorzieningen.
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Het ontwerp voor Nieuw Oost is met deze integrale visie dus niet klaar. De basis is echter gelegd!

Kwaliteitsbewaking
In de uitwerking van deze integrale visie Nieuw Oost naar stedenbouwkundige, landschapsarchitectonische en architectonische plannen zijn vele partijen betrokken met evenzoveel belangen.
Om te bewaken dat de plankwaliteit, de samenhang en de integraliteit gedurende dit proces niet
verloren gaat is begeleiding vanuit de gemeente noodzakelijk.
De gemeente zal een supervisor Nieuw Oost aanstellen. Deze supervisor bewaakt de hoofdlijnen
van het plan, heeft een begeleidende en toetsende rol tijdens het maken van de stedenbouwkundige plannen en beoordeelt de bouwplannen op stedenbouwkundige kwaliteit vóórdat ze naar de
welstand gaan.
De opsteller van het stedenbouwkundig plan voor een deelgebied begeleidt namens de ontwikkelaar op zijn/haar beurt de uitwerkende architecten en toetst in eerste instantie de bouwplannen binnen zijn of haar stedenbouwkundig plan.
Op deze manier is een trapsgewijze kwaliteitscontrole ingebouwd die een integrale ruimtelijke ontwikkeling van Nieuw Oost waarborgt.
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8. Samenvatting
Noordwijk is een populaire woonplaats. De

Nieuw Oost is een langwerpig gebied tussen de

gemeente wil graag in de groeiende woningbe-

Herenweg-Gooweg en de N206. Nieuw Oost ligt

hoefte voorzien. Ook vanuit de gebiedsontwik-

voor het grootste deel op de rand van een strand-

keling Haarlemmermeer - Bollenstreek is Noord-

wal, bezet door landgoederen, bollenvelden en

wijk aangewezen als groeigemeente.

boskamers; voor een deel op klei, gekenmerkt
door lint- en strokenverkaveling. Nieuw Oost

In Nieuw Oost is ruimte voor in totaal ruim 1800

loopt tot aan de provinciale weg, die lager is

woningen. Hiervan zijn er circa 780 al gereali-

gelegen in de strandvlakte, gekenmerkt door slo-

seerd of in ontwikkeling in Boechorst. Daarnaast

ten en weilanden.

moet onder andere ruimte worden gereserveerd
voor sport.

Het plan is opgebouwd uit een landschappelijk
kader van boskamers, bostongen, houtwallen en

Om de verdere ontwikkelingen in Nieuw Oost

landweren. Daartussen liggen de woonbuurten

samenhangend te laten verlopen heeft de

of sportvelden.

gemeente besloten de Integrale Ruimtelijke
Visie Nieuw Oost parallel te ontwikkelen met de
Ruimtelijke Structuurvisie Noordwijk 2030.

De waterhuishouding bestaat in hoofdzaak uit
twee ‘duinrellen’, gekoppeld aan de bestaande
hoofdwaterstructuur. Op deze manier is er ook

‘Noordwijk kiest voor kwalitatieve groei’ is het

voldoende oppervlaktewater.

motto in de toekomstvisie van Noordwijk.
Diversiteit, geborgenheid en authenticiteit zijn

De bebouwing vormt een compact dorp op de

hierin de sleutelwoorden.

rand van de strandwal en heeft een authentieke

Ook kiest Noordwijk voor duurzaamheid. Nieuw

tegelijkertijd een enorme rust en samenhang in

architectuur, een grote diversiteit in vorm maar
Oost zal als eerste project in Noordwijk volgens

beeld door eenduidig kleurgebruik in een aange-

de principes van duurzame stedenbouw worden

naam contrast met het groene landschap.

uitgevoerd.
Door de bebouwing zoveel mogelijk te concentreren blijft er een ruime open zone tussen de
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bebouwing en de provinciale weg. Hierin kun-

Aan deze route komen de belangrijkste voorzie-

nen verschillende landschappelijke voorzienin-

ningen, zodat deze vanuit alle deelgebieden

gen een plaats krijgen.

direct en veilig op de fiets bereikbaar zijn.

Dit biedt een aangenaam contrast in beeld tussen samenhangend bebouwd en open, onbe-

In het plan wordt gestreefd naar een mix van

bouwd landschap.

functies , van buurtoverstijgende voorziening tot
thuiswerkplek. Dat stimuleert levendigheid in

Kern van het compacte dorp is het compacte,

de buurt en het ontstaan van sociale en econo-

gedifferentieerde bouwblok. Kenmerkend voor

mische dwarsverbanden.

het compacte bouwblok is een rondom vrij aaneengesloten afwisseling van bebouwing en tuin-

Deze integrale ruimtelijke visie vormt de basis

muren en een grote diversiteit. Alle bewoners-

voor een grondexploitatie, de uitwerking van het

parkeerplaatsen kunnen binnen dit compacte

bestemmingsplan en het ontwerpen van de ste-

bouwblok, uit het zicht van de doorgaande weg,

denbouwkundige plannen voor de diverse deel-

parkeren.

gebieden en een integraal landschapsplan voor
heel Nieuw Oost.

Door deze bouwblokken vrij direct aan de weg te
bouwen en alleen tuinen binnenin het bouwblok
te plannen, ontstaat een sterk contrast tussen
een zachte groene binnenwereld en een overzichtelijke, autovrije, geborgen infrastructuur.
Een fijnmazig netwerk van langzaam verkeersroutes door de deelgebieden heen vormt de
basis voor een uitstekende aanhechting op het
bestaande netwerk en lokken uit dat ook andere Noordwijkers er gebruik van maken.
De bestaande route Bronsgeesterweg-Lageweg,
Nachtegaalslaan, Achterweg zal primair als
langzaam verkeersroute worden ingericht en
vormt als het ware de ruggengraat van het plan.
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9. Bijlagen
Totstandkoming ‘Boskamers’
Model ‘boskamers’ is één van de modellen geweest dat tijdens de ateliers is getoond. Boskamers
heeft als uitgangspunt dat de nieuwe rand van Noordwijk ook een massieve bosrand moet zijn.
In dit model is dit vormgegeven als een rand met inhammen en bostongen op afstand van de N206
waarachter de woningen verstopt liggen.
Zo blijft het huidige zicht vanaf de N206 feitelijk gelijk behalve dat de bosrand oprukt richting de
provinciale weg.
Voordeel van dit model is dat je je geen zorgen hoeft te maken over samenhang van heel Nieuw
Oost. De woningen zijn immers pas zichtbaar op het moment dat je een buurt binnenrijdt.
Tegelijk is dat een gemiste kans voor Noordwijk om zich naar de buitenwereld te presenteren.
Daarbij komt dat deze aanpak de huidige bosrandstructuur als het ware ontkent en het eindbeeld
pas na zo’n 25 jaar, als de bomen volgroeid zijn, zal zijn bereikt.
Ander nadeel is dat veel ruimte nodig is om het bos massief genoeg te laten zijn om te overtuigen.
Hierdoor zal een relatief hoge dichtheid nodig zijn om de gewenste hoeveelheid woningen te bouwen.
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Totstandkoming ‘Parkzicht’
Model ‘parkzicht’ is een ander model dat tijdens de ateliers is getoond. Parkzicht heeft als uitgangspunt
dat de N206 de nieuwe rand van Noordwijk is.
Voordeel hiervan is dat er meer ruimte is om dezelfde hoeveelheid woningen te ontwikkelen waardoor
de woningen in een soort parkachtige setting zouden kunnen worden geplaatst.
Nadeel is dat er geen zicht meer is vanaf de N206 omdat er geluidwallen en -schermen moeten worden
geplaatst. Daarnaast zal een deel van de woningen van dove gevels moeten worden voorzien.
Hiermee mist Noordwijk de kans zichzelf op unieke wijze te presenteren als ‘dorp in het landschap’. Door
de noodzakelijke geluidschermen keert Noordwijk zich feitelijk af van de wereld en verstopt zij zich achter de geluidschermen.
Om dit model goed uit te werken is voldoende groene ruimte tussen de woningen noodzakelijk. Nadere
berekening leert dat dit alleen lukt als er meer woningen worden gestapeld dan vanuit de woonvisie wenselijk wordt gevonden.
Daarbij komt dat deze aanpak niet overeenstemt met de ruimtelijke structuurvisie voor Noordwijk.
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Totstandkoming ‘Oostkust’
Model ‘Oostkust’ is het derde model geweest dat tijdens de ateliers is getoond. Oostkust heeft als uitgangspunt dat de nieuwe dorpsrand op afstand volledig in het zicht blijft van de N206, in een groot contrast tussen bebouwd en open landschap.
Deze dorpsrand suggereert een interessante afwisseling van kliffen en baaien in een steviger of meer
dorpse dichtheid.
Dit model zet in op een zorgvuldige nieuwe rand van Noordwijk: een totaal samenhangend geregisseerd
beeld vanaf de N206.
Het gevaar van dit model is dat een goede stedenbouwkundige relatie met Boechorst afhankelijk is van
de architectonische uitwerking.
Een voordeel is dat dit model een compacte bebouwing suggereert, een dorpje op de verhoogd gelegen ‘Oostkust’ in een wat hogere dichtheid, wat goed aansluit bij de gewenste hoeveelheid woningen.
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